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Prokuratura Krajowa, Biuro Prezydialne PK I Ko2 
119.2016 tu: Potwierdzenie odbioru Pisma z 

. . , przes łka z prokuratur  z datą 
24.05.2016  
 

Aresztowa ie dra Piskorskiego pod fałsz w i 
zarzuta i ro ie ia za w szukiwarkę 

i ter etową iało "przesu ąć" PiS do 
u iarkowa ego Ce tru , t zase  of ęło 

Ka ińskiego w zastoju i telektual  do sta ia 
za o hra ę z epoki ka ie i łupa h przez Wojt łę a Liś ie MBP z  jako wikar  u św. 

Floriana    
 
https://de.pinterest.com/pin/452752568771848243/   
 
spotka ie w Warszawie szefa resortu spraw wew ętrz h Mariusza Błasz zaka  l.  oraz 
wojewod  dol ośląskiego Pawła Hre iaka  l.  w zoraj :     
 
https://de.pinterest.com/pin/452752568771862031/  
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Prokurator zarzu ił w ak ie oskarże ia 
"przestępstwo z art.  §  i  popeł io e w te  
sposó , że  aja  r. w po iesz ze ia h V 
Komisariatu Milicji Obywatelskiej w czasie 
doprowadzania do poczekalni Jana Siminiaka 
działają  wspól ie wielokrot ie uderz li go ręka i 
w okoli e głow , sz i, klatki piersiowej i brzucha 
o alają  go a podłogę, w astępstwie zego doz ał 
o  szeregu o rażeń o harakterze urazow , o 
spowodowało jego at h iastową ś ierć". Akte  
oskarże ia sporządzo   lip a  r. o jęt h 
zostało trze h oskarżo h, prokurator 
zade dował o w łą ze iu ze śledztwa do 
odrę ego postępowa ia atariałów dot zą h 
składa ia fałsz w h zez ań przez dwó h i h 
fu k jo ariusz  iorą h udział w po i iu ze 

skutkie  ś iertel  gór ika kopal i Staszi , którz  za radą swojego adwokata zdecydowali 
się w koń u a składa ie prawdziw h zez ań. Jak ustalił w ak ie oskarże ia 
wie eprokurator wojewódzki gr A. Józków łą z  zas prze wa ia a tere ie ko isariatu, 
od o e tu wprowadze ia do hwili ś ier i ofiar  skutej kajda ka i, w osił ok.  i ut.  

Po  lata h z owu ie ała godzi a zasu w star z ła  aja  r. ie ustalo ej jesz ze 
li z ie spraw ów, zatrud io h przez państwo do pil owa ia ezpie zeństwa o wateli, w 
elu: " ieu śl ego spowodowa ia ś ier i oraz przekro ze ia upraw ień przez 

funkcjonariuszy policji." W tym kierunku bowiem prowadzone jest obecnie w Legnicy 
śledztwo w sprawie za itego we Wro ławiu -let iego Igora Sta howiaka. Ja  Si i iak iał 

 lat w prowadzo  w kajda ka h z jed ego z pię iu hoteli ro ot i zych kopalni Staszic, 
az wa ego ofi jal ie Do e  Gór ika, or al ie zaś wul e , przez ieszkań ów 

Giszowca. 

 

Na jednym z 
tych wulców 
podjąłe  w 

 r. pierwszą 
w oi  ż iu 
pra ę w 
charakterze 
instruktora 
kulturalno-
oświatowego, 
po 

dyscyplinarnym wyrzuce iu ie ze studiów polo ist z h a U iwers te ie Sląski  i 
skaza iu przez Sąd Rejo ow  w Sos ow u, ofi jal ie za arusze ie iet kal oś i ieles ej 
taj ego pra ow ika Ko e d  Wojewódzkiej MO w Katowi a h u ow a , któr  ro ił za 
stude ta hodzą  za ą, szpi lują , u zest i zą  w po i iu ojej oso , skopa iu wspól ie 
z kilku i  oso ika i powalo ego jed  iose  a podłogę Do u Stude ta Nr.  w 
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Sos ow u hłopaka, któr  powró ił kilka iesię  w ześ iej z Czar ego Marszu stude tów 
po zabiciu w Krakowie przez iez a h spraw ów Staszka P jasa, a którą to de o stra ję 
KOR-owie  Ma ierewi z ie doje hał iestet  ze stoli , dał się ująć po oć w po iągu 
pod zas, gd  Wildsztaj  i i i orga izatorz  zapowiadali jego prz jazd li zą  a zwiększe ie 
przez to liczby uczestników tamtego protestu historycznego naszego pokolenia. 

 

Nie oglądają  się w Sos ow u Gierka i Kiepur  a po o  Kuro ia i Mi h ika, ie szukają  
adresu Kazika Swito ia, któr  do Koś ioła Rz skokatoli kiego i iepodległoś i państwowej 
Polski z ierzał włas i droga i hrześ ijańskiego de okrat  śląskiego - my, kilkuosobowa 
grupka stude tów W działu Filologi z ego US zde dowaliś  się a podję ie 
sa odziel ego protestu a t ko u ist z ego, a działal ość opoz j ą, a t s ste ową, 
na rzecz przemian demokratycznych w kraju w oparciu o podpisane przez Jaroszewicza z 
Gierkie  Porozu ie ie w Helsi ka h deklarują e działa ia PRL a rze z o ro  Praw 
Człowieka i O watela. O i i, skopa i do krwi, skaza i w roka i sądow i, kolegia i, 
w ś ia i przez układają h się z u ow a i realist z h rewizjo istów jako aiw i 
filu e a i po filareta h, jesz ze a długo przez histor z ą z ową w Magdale e. 

O za i iu Ja a Si i iaka ie pisałe  zate  w t god iku Solidar ość Jastrzę ie, któr  
odświeża  dzisiaj pa ięć, al owie  w ta t  zasie ie ro iłe  już za kaow a a wul u, 
gd ż da o i o ro ić pra ę agisterską, po Sierp iu  r-, zekają ą a swoją o ro ę a 

apisa ą przeze ie w or gi al  z pew oś ią sposó , al owie  o kr t z o-literackiej 
działal oś i filozofa i profesora Henryka Elzenberga, który do marksistów-leninistów nie 

ależał. I pra owałe  już a eta ie redaktora we wspo ia  orga ie )arządu Regio u, 
układają  wiersze, oddają  do druku pierwsze to iki, wspierają  jako rze z ik prasow  tzw. 
strajk gazow  w kopal i Sos owie  pisałe  reportaże z u e ki h prowoka ji uli z h a 
R ku w Katowi a h i z po i ia w Chorzowie grup  plakatują h związkow ów. 
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Wprowadze ie sta u woje ego zastało ie w Sto z i Gdańskiej a ostat i  posiedze iu 
Komisji Krajowej, prowokawa  pote  łe  do wspiera ia strajku ie t lko a tere ie 
kopal i Wujek przez prz s ła h do ieszka ia oi h Rodzi ów w Czeladzi u e ki h 
e isariusz . Po roku zostałe  uz a  przez władze RFN za u hodź ę, z alazłe  się a 
politycznej emigra ji i dopiero za zęł  się se sa je, a któr h z udować oż a ie jed ą 
w powiedź awiązują ą haraktere  do Gawęd  Polskiej, o której gru ę księgę apisał ój 
u iwers te ki profesor Opa ki, TW "Irek", z ż ie uro ze? Piszę zaś o t  wsz stki , o 
ś ier i gór ika Si o iaka, którego powi ie e  z ać, jak zapew iał po lata h ie 
prz ja iel, któr  pra ował akurat a ta t  wul u, o Magdale e, która ła szatańską 
z owę dla kas  zło z ń ów w suta a h z przełożo i opraw ów w u dura h, 

order ów księż : Popiełuszki, ) ha, Su howol a, że  s oli z ie pozostać prz  tej 
Trój  Swięt h Mę ze ików Narodu Polskiego. 

Wie z e odpo z wa ie ra z i  dać Pa ie, a światłość wiekuista ie haj i  świe i...

 

Odwołują  się do doświad zeń histor z h, Boże jak te  zas le i ie zważają  a teorię 
kwa tów, w star z  zap tać ho iaż  t lko ks. a pa Wiktora Skwor a, TW "Dą rowski", 
prz  któr  ks. a p Wro ławia Kup  prz u z ł się w Katowi a h jako sufraga  do roli 
pasterza die ezji, dla zego p Skwor  ie odpowiedział jesz ze a apel o )adośću z ie ie 
przez hierar hę ojego Koś ioła a Sląsku za grze h  fałsz w h pasterz , którz  ie 

adążali za ow a i, jak Jezus akazał i jak a awia do hodze ia za ow a i papież 
Bergoglio, ie idą za a i, kied  prosi  o po o  w au za iu ludzi ż ia po hrześ ijańsku, 
z grze ha i ale i ze sz zer  żale  za grze h , ze skru hą i o iet i ą popraw . Jak a  

au zać asz Naród, jeżeli księża ie ają odwagi? Jak i a zej, jeżeli ie t lko dawa ie  
oso istego prz kładu ż ia? Po z i h ślada h ają stąpać ludzie łodzi w aszej Oj z ź ie? 
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Po ślada h sko u s a, ż dou ow a Owsiaka, rupta, o h eta? Kogo a  dać za 
prz kład Polako ? "Kto i kied  wresz z ie ustali zas działa ia przestęp zego roz ait h 
"prominentów" oraz tego systemu sprawowa ia władz , któr  stał się głów  powode  

asz h społe z h i arodow h zagrożeń o wateli wal zą h dziś wrę z o przetrwa ie, 
p tał po za ordowa iu gór ika 
przed 35 laty Henryk Wuttke w moim 
t god iku. "Kto wdroż  i 
przeprowadzi do koń a w sposób 
rzetelny proces ukarania winnych, 

ś  a prz szłość u ik ęli 
podo h iesz zęść..."? 

420 Views 01:05 Zatrzymanie przez 
policje IGOR Stachowiak (+) Wroclaw 
17.05.2016 
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http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/05/spotkanie-w-warszawie-szefa-resortu.html 

Stefan Kosiewski  
4 min · 

Mi ister Mariusz Błasz zak spotkał się po t god iu z oj e  -letniego Polaka, 
któr  ez żad ej podstaw  praw ej został poz awio  wol oś i ra kie   aja a pustej 
uli  Europejskiej Stoli  Kultur  Wro ław , skut  kajda ka i i siłą wrzu o  do 
służ owego samochodu przez czterech policjantów, którzy ewidentnie dokonali tym samym 
przekro ze ia upraw ień, arusze ia pro edur. A zostało to udoku e towa e a fil ie 

ędą  w posiada iu Prokuratur , dostęp  w i ter e ie. Następ ie zaś przewiezio  do 
komisariatu prz  ul. Trze eskiej, gdzie ezpraw ie poz awio e u wol oś i złowiekowi i 
o watelowi RP, ie ustalo a jesz ze przez Poli ję, a i przez Prokuraturę li z ę poli ja tów 
zadała szereg o rażeń iała, po któr h po it  z arł godzi ę po zatrz a iu, zatem 

ezpośred io po po i iu, al o z arł jesz ze w trak ie trwa ia z oś i za ija ia.... 
http://sowa.wir logger.de/…/za a h-majowy-we-wroclawiu-pdo…/ 

Mariusz Błasz zak: W jaś i  
rzetel ie sprawę ś ier i -latka 

na komisariacieBardzo nam 
zależ   w jaś ić sprawę 

ś ier i -latka na komisariacie 
we Wro ławiu i zapew ia , że 
ędzie o a w jaś io a rzetel ie 

– zapowiedział we…rp.pl 
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Mi ister Błasz zak w słu hał w zoraj oj a za itego łodego złowieka oraz o wieś ił, że 
złoż ł w iosek do Prokuratora Ge eral ego, Mi istra )io ro o prze iesie ie postępowa ia w 
tej sprawie poza zakres działal oś i Prokuratur  Regio al ej we Wro ławiu, podała gazeta 
Rze zpospolita powołują  się a ko u ikat PAP. 

"Bardzo a  zależ ,  w jaś ić tę sprawę i zapew ia , że w jaś i  ją rzetel ie", 
powiedział Mi ister Błasz zak wiedzą  już, że Mi ister )io ro prze iósł postępowa ie z 
Wro ławia do Leg i . 

https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/1071502799572905 

Wsz stki  ludzio  do rej woli a ał  Boż  świe ie zawsze leż  zazw zaj to sa o a 
ser u, dlatego o zekuje się .i  w jaś ie ia, dla zego szef Dol ośląskiej Poli ji, ie określa  
tu przez sza u ek awet i i jała i, ata z ł z ierzają  do ukr ia z rod i i rozgłaszają  
pogłoski o ożliwoś i od iesie ia o rażeń przez za itego, jesz ze przed ś iertel  w 
skutkach pobiciem go przez policjantów? 

Dla zego rze z ik Ko e da ta Wojewódzkiego ata z ł rozgłaszają  fałsz we i for a je o 
rzeko  uż iu a Ko isaria ie paralizatora w stosu ku do skutego ęż z z , 
przesłu hiwa ego ez postawie ia u jakiegokolwiek zarzutu? 

Dla zego zawieszo  w peł ie iu o owiązków służ ow h adal jest t lko jede  poli ja t, 
prz pisa  do paralizatora, jeżeli Prokuratura w Leg i  prowadzo już postępowa ie, w 
któr  przesłu ha i ędą ie t lko Ko e da t Wojewódzki i jego Rze z ik ale jesz ze i ał , 
prz  ał  sza u ku do patosu s tua ji, Kwartet Wro ławski w zar h rękawi zka h 
skórkow h a służ ie. 

Prokuratura Krajowa Biuro Prez dial e, Pa i Prokurator Re ata Kosior przesłała z datą  
aja , tj. w zoraj do Prokuratur  Okręgowej we Warszawie )awiado ie ie z  aja 

  kart  o popeł io  przez D rektora I st tutu Ada a Mi kiewi za, Pa a Pawła 
Potoro z a przestępstwie poświad ze ia ieprawd  w zał. . Dziękuję uprzej ie za kopię 
do wiado oś i, której otrz a ie potwierdza  i iejsz , dla do ra .:Spraw . 
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Rze zpospolita, gazeta wro ławska, z  w or za ie powi  ogra i zać się t lko i 
w łą z ie do ro ie ia w każdej s tua ji se sa ji, poprzez p. ustawia ie ofiar  przestępstwa 
w zł  świetle przez od iera ie ież ją e u złowiekowi god oś i oso istej, dopóki 
bowiem znalezienie przy zabitym dopalacza przez obwinianego policjanta nie jest jeszcze 
przestępstwe , dopót  w rażać ależ  się o każd  zai teresowa  z sza u kie , jak o 
każd  ż ją  i pisać prz  uż iu peł ego azwiska: Igor Sta howiak, za it . Wierzą  w 
Pa a Boga piszą z piet z e  przed azwiskie  ież ją ego złowieka dwie literki: śp. 

https://de.scribd.com/user/67773789/SOWA-magazyn-europejski
https://de.scribd.com/skosiewski
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Pa  Jezus o łotrze 
krz żowa  o ok iego a 
drzewie iał ajlepsze 
mniemanie; I rzekł u: 
Zaprawdę, powiada  i 
dziś ędziesz ze ą w raju. 
Ł . , . 

Czy ty się Boga ie oisz? 

)ap tał hwilę w ześ iej 
złowiek idą  a ś ierć, 

przed którym Jezus Chrystus 
prz szłość jego odsło ił, 
łotra złorze zą ego 
Przepowiedni. 

W Piś ie do Rze z ika Praw 
Obywatelskich Pana Adama 
Bod ara zaw ioskowałe  
21 maja 2016 o 
zainteresowanie przez RPO 
arcybiskupa Wrocławia ks. 
dra Józefa Piotra Kupnego 
o ję ie  opieką 
duszpasterską Rodzi  
zabitego Igora Stachowiaka 
oraz Rodzin i osób 
uczestników zabójstwa. 

W uzupeł ie iu tego 
w iosku o zekuję 

w jaś ie ia z Kurii Wro ławskiej, z  ks. Sta isław Stel aszek adal łą z  fu k ję kapela a 
poli j ego z fu k ją eko o a Ar hidie ezji Wro ławskiej, jeżeli i for a ja gazet  
wyborczej z 10.07.2014 r. o oszustwie dokonanym przez ks. Stemaszka, a nie ukaranym, 
grzechu nie odpokutowanym zasmuca nadal nie tylko samego abpa Kupnego? 
http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,16317008,Przylapany_na_oszustwie_ksiadz_z
ostal_ekonomem_diecezji.html  

Al owie  ie a  podstaw, a  ie wierz ć fu k jo ariuszo  państwa, i istro  rządu 
pa i pre ier Sz dło, dostoj iko  Koś ioła św.. 

Jeżeli ato iast tak się akurat prz trafiło, dokład ie w ro z i ę za a hu ajowego Józefa 
Piłsudskiego, że ie ieliś  we Wro ławiu do z ie ia z prawdziw  )a a he  sta u a 
władzę Jarosława Ka z ńskiego w Pols e, to te  fatal  z ieg okoli z oś i powi ien chyba 
sta owić prz po ie ie ostate z e o powi oś ia h i o owiązka h w ikają h z 
procedur, których niezachowanie prowadzi do tragicznych w skutkach katastrof 
apokaliptycznych. 
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Bardzo poważ  ostrzeże ie  dla rządzą h Polską wi o ć prze ież uznanie przed 
iesią e  przez Poli ję i Prokuraturę w Kut ie, sa  e tru  Polski, że -letni Polak 

przesłu hiwa  ta  a ko isaria ie przez -let iego poli ja ta, sa  się zastrzelił oddają  
do sie ie trz  strzał  z pistoletu służ owego poli ja ta, któr  go zatrz ał i przesłu hiwał, z 
zego o a odda e w głowę ł  już ś iertel e, po z  padł jesz ze trze i strzał, po  do  

sek., jak zez ali i i poli ja i, do któr h te , któr  przeż ł sz zęśliwie zdarze ie, 
przesłu hują  doszedł a kor tarzu ze słowa i: trze a wezwać karetkę. 

Na skutek tego właś ie ostrzeże ia i ister Błasz zak, i ister )io ro, i ister Ma ierewi z 
wi i prz jąć do wiado oś i świętują   zerw a  r., jako święto zako traktowa e dla 

i h w Magdale e, że w zasadzie w każdej hwili, a każd  ko isaria ie w Pols e  godz. 
a do ę prz j owa i są i teresa i, jed i ludzie drugi h ludzi przesłu hują, a t lko Pa  Bóg 

tak kule osi a iesz zęś ie śp. prez de ta Le ha Ka z ńskiego, że walą się z ie a z hukie  
elki oś e eto owej hali o li zo e przez udow i z h etodą Ri htera, u z łe  się 

tego w te h iku , w Sos ow u a Pogo i, gdzie kilka uli  dalej oj ie  Ja ka Kiepur  w piekał 
koszer e hał , z łopote  t się  skrz deł s olu pokoju światowego. Prz  jęku, pła zu, 
pisku fotela i i isterial i, zgrz ta iu krzesła i kurul i. 

02:41  

Macierewicz w Czeladzi - awantura, trockistowskie, ukryte zydy, 
sympatycy KOR-u atakuja 18-letniego Polaka Von mysowa 

Bo jakże to tak, ie ile prz jęt  w Czeladzi Pa ie Mi istrze 
Macierewicz, trockisto katolicko-narodowy, Boga się ie oisz? Wasz złowiek, 
przewod i zą  Naj owszej Ko isji Do Mar owa ia Państwow h Pie iędz  Na )ad ia ie 

redzi, że ędzie akładał, dureń otrz a ą po prz ja ielsku od w wiadu łotewskiego 
ś ieżkę dźwiękową z agra ie  roz ow  tupolewa z wieżą w S oleńsku, że  ata z ć 
.:Sprawę odpowiedzial oś i spowodowa ia katastrof  powietrz ej w S oleńsku  kwiet ia 

 r. i ś ier i  ludzi, a kto za iego zawiado i Prokuraturę Wojskową, że te  
iesz zęś ik przetrz uje dowod  szpiegowa ia Prez de ta RP przez sojuszników z NATO? 

Szpiegowa ia Polski przez służ  spe jal e Łotw ? 

Ka iński ie zgłosi do Prokuratur  tego prze ież za Ma ierewi za, o te  eksper a tal  
i ister od wsz stki h taj h służ  w Pols e prz k ął łodego Piskorskiego ze Sz ze i a 

w Berezie pod fałsz w  zarzute  ro ie ia za w szukiwarkę i ter etową i referowa ia 
pote  w Moskwie efektów tego przeszukiwa ia i ter etu, al owie  już ie t lko A er ka 
za le G. a le st pe d stę z Polski, ie jed a Bruksela gra ta i o dziela swoi h 
agentów; przed 11 
lat  poz ałe  
natomiast w 
Sej ie łodego 
posła, ił  w 
o ejś iu, ho iaż 
nie z mojej parafii, 
raczej agnostyk, ale 

ł wspól  te at: 
M iejszość Polska 
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a Białorusi, którą Bra ia Ka z ńs  tak sa o zaraz roz ijali jak i Tusk w ta t  zasie, 
popierają  prz  t  ze Stel a howski  z Magdale ki, rządow  ż dokatolik w PRL-u, ałują  
po ręka h kr i alistkę Bor s. 

 

) t  łod  
Piskorski  a także 
z 
przewod i zą  
)espołu Ekspertów 
partii Samoobrona 
roz awiałe  
wtedy na kilka 
tematów, m.in. o 
ko ie z oś i 
osądze ia a d  
czworga za 
za ia ę kawałka 
polskiej ziemi 
wypoczynkowo-
rolnej na 
Mazura h a filię 
obozu CIA 
Guantanamo, 
ustanowienia 
bezwarunkowej 
pensji 
powszechnej w 

Pols e dla każdego złowieka i o watela, itd.  
https://de.pinterest.com/pin/452752568771848243/ 

Nie zasko z li wted , w  r.; drwił  o a łotr , ślał , że h iała  dusza do raju. Dlatego 
zapowiadają  a aj liższe d i dwie a ifesta je uli z e: w obronie dra Piskorskiego w 

ieś ie Łodzi 27 maja w godz. 15-16, przy ul. Piotrkowskiej 143  i drugie wydarzenie  

29 maja br. w Berlinie przed Bra ą Bra der urską zapraszam serdecznie do 
w słuchania archiwalnego pliku PDO242 Bezwarunkowy dochód powszechny. 

Pe sja dla każdego, z  się stoi w kolej e ezro ot h, z  leż  a 
szpital  kor tarzu iz  prz jęć. 

Z Panem Bogiem 
) Fra kfurtu ad Me e  ówił Stefa  Kosiewski 

https://oria.tv/audio/7TeZ69kn8hW  

http://sowa.quicksnake.es/Stefan-Kosiewski/Zamach-majowy-we-Wroclawiu-PDO242-Dr-
Piskorski-Bereza-Bezwarunkowy-dochod-podstawowy-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZR-CANTO-
DCCXXIV 
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Bezwarunkowy dochod podstawowy PDO242 Referendum w Szwajcarii 

5.06.206 Stefan Kosiewski Tuesday, Apr 03, 2007 Bezwarunkowa Pensja 

Powszechna dla Polaka, zasadniczy dochod w Unii Europejskiej 

GENEVA 

Geschrieben von sowa (») 24. 5. in der Kategorie Protestbewegung, gelesen: 20x 
RADIO:  
https://gloria.tv/audio/7TeZ69kn8hW     

On May 29th, the Biggest Question in the World is coming to Berlin: The Brandenburg 
Gate  http://www.grundeinkommen.ch/die-groesste-frage-der-welt-kommt-nach-
berlin/  Straße des 17. Juni, from 9:00 AM to 3:00 PM 
http://sowa.beeplog.de/17379_286557.htm   

https://de.pinterest.com/pin/452752568771862031/  

Youtube-Trailer: https://youtu.be/yiy_MR4ntc0  

sowamagazyn is a Öffentliche Group with 3281 members.sowamagazyn 

http://job.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?430948  
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  2141Re: [sowamagazyn] In Memoriam IGOR STACHOWIAK PDO241 Kulturhauptstadt 
Europas Breslau FO243 ZR von Stefan Kosiewski CANTO DCCXXIII Europejska Stolica Kultury 
Wroclaw 2016 

François de Siebenthal  

Heute um 07:14 Dear Journalists, 
 
On June 5th Switzerland will become the first country ever to hold a popular referendum on 
the implementation of an unconditional basic income. The fundamental questions at issue 
are: What would you do if your income were taken care of? Will we be willing in the future 
to guara tee u o ditio all  ea h other’s e iste e? 
 
On May 14th Generation Grundeinkommen set a Guinness World Record by posting the 
Biggest Question in the World on the biggest poster in the world: Officially amazing! On that 
same day the question was displayed in New York City on the Times Square Screen. 
 
WHAT WOULD YOU DO IF YOUR INCOME WERE TAKEN CARE OF?  
 
On May 29th, the Biggest Question in the World is coming to Berlin: The Brandenburg Gate, 
Straße des 17. Juni, from 9:00 AM to 3:00 PM 
 

https://de.scribd.com/user/67773789/SOWA-magazyn-europejski
https://de.scribd.com/skosiewski
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Youtube-Trailer: https://youtu.be/yiy_MR4ntc0 
 

 

Zamach majowy we Wroclawiu PDO242 Dr Piskorski Bereza Bezwarunkowy dochod 
podstawowy FO von Stefan Kosiewski ZR CANTO DCCXXIV  

Escrito por sowa (») hoy en 00:55 en categoría Stefan Kosiewski, leído: 15×  

Radio:  https://gloria.tv/audio/7TeZ69kn8hW    
 
Prokuratura Krajowa, Biuro Prezydialne PK I Ko2 119.2016 tu: Potwierdzenie odbioru Pisma z 

. . , przes łka z prokuratur  z datą . .  Aresztowanie dra Piskorskiego pod 
fałsz w i zarzuta i ro ie ia za w szukiwarkę i ter etową iało "przesu ąć" PiS do 
u iarkowa ego Ce tru , t zase  of ęło Ka ińskiego w zastoju i telektual  do 
sta ia za o hra ę z epoki ka ie i łupa h przez Wojt łę a Liś ie MBP z 950 jako wikary u 
św. Floria a     
 
  https://de.pinterest.com/pin/452752568771848243/    
 
spotka ie w Warszawie szefa resortu spraw wew ętrz h Mariusza Błasz zaka  l.  oraz 
wojewod  dol ośląskiego Pawła Hre iaka  l.  w zoraj :     
 
https://de.pinterest.com/pin/452752568771862031/  
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A newsfeed with film images of the events (helicopter shots made in Geneva and Berlin), 
along with statements by the initiators, are available on request (Wetransfer; alternatively 
via SNG. Contact information for direct orders: toni@leguan.ch, tel.: 0041 79 448 91 00). 
 
Media representatives will have the opportunity to observe the action on-sight in Berlin 
from a lifting platform. 
 
Media 

Contacts 
 
- Philip 
Kovce, 
Biggest 
Question in 
the 

World philip.kovce@hu-berlin.de, tel.: 0049 176 98 130 696 
- Che Wagner, Spokesperson Basic Income 
Switzerland, che.wagner@grundeinkommen.ch, +41 76 230 75 29 
 
Further Information    
 
- Crowdfunding: startnext.com/groesstefrage 
- Campaign for Basic Income: grundeinkommen.ch - Basic income photos: Flickr 
- The book about the popular referendum: Voting for Freedom Sincere Regards, Philip Kovce 
and Daniel Häni 
 
Sincerely yours 
Che Wagner 
-- 
Spokesperson Basic Income Switzerland 
E: che@grundeinkommen.ch 
T: +41 76 230 75 29 
www.basicincome2016.org  
 
Mit freundlichen Grüssen 
Avec mes meilleurs salutations 
Distinti saluti 
Kind regards, yours sincerely 
Saludos cordiales רב בכב ,בברכ 
С уважение 
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ขอแสดงคว ม ถอื 

你的真诚的 

لص مخ  ال
 
Nouvelle adresse: 23, Av. Edouard Dapples, CH 1006 LAUSANNE. SUISSE 

Tél: international ++ 41 21 616 88 88 

Mobilisation générale: épargnes, retraites...  volées légalement ! Comme à Chypre et en 
Grèce... Arnaque de la création monétaire  du néant, ex nihilo... Grâce à monnaie-pleine, on 
peut rédiger ensemble un projet de loi d'application ou un contre-projet et reprendre ainsi 
toutes les meilleures solutions, BNS, RBI, monnaie, crédits, etc... 

http://desiebenthal.blogspot.ch/2015/12/projet-de-loi-dapplication-de-monnaie.html 
 

http://desiebenthal.blogspot.ch/2015/12/swiss-positive-money-social-credit.html 

La prochaine session d'étude en français sur la Doctrine Sociale de l'Église par l'application 
du Crédit Social, avec traduction anglaise, espagnole et polonaise, se tiendra  les 30, 31 
juillet et 1er août 2016. Vous êtes cordialement invité à participer à la semaine d'étude du 
Crédit Social en français qui se tiendra du 21 au 29 juillet inclusivement. Bienvenue à tous! 
L'enseignement sera donné par M. Alain Pilote. Nous prenons en charge, pour le temps 
passé sur les lieux, l'hébergement et les repas, par contre, les dons sont grandement 
appréciés.  Thème pour l'année 2016: Donner à chacun ce qui lui est dû par un dividende 

social à tous! à faire circuler largement, merci, le monde est déjà meilleur grâce à ce simple 
geste de solidarité.  
2016-05-24 1:55 GMT+02:00 'Sowa Frankfurt' sowa-frankfurt@t-online.de [sowamagazyn]  

Stefan Kosiewski: 

Bezwarunkowa 

Pensja Powszechna 

dla Polaka, 

zasadniczy dochod w 

Unii Europejskiej 

Written by sowa (») 
20. 10. 2013 in 
category Radio Plus, 
read: 1175×  

 
sowa  magazyn 
europejski - 
europäisches 
magazin - european 
magazine podcast     
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« Bezwarunkowa Pensja Powszechna dla Polaka 12.12.2008 Stefan 
Kosiewski, postulat. 

PDF: Stefan Kosiewski 20070403 Bezwarunkowa Pensja Powszechna 

dla Polaka, zasadniczy dochód w Unii Europejskiej 

Tuesday, Apr 03, 2007 Wiara w Jezusa z artw hwstałego pozwala wierz ć w 
odz ska ie włas oś i i wol oś i Narodu Polskiego. 

Włas ość arodową Polaków, rozłożo ą do  roku iędz  róż e grup  społe z e, 
a o  dia elskiego paktu arodowego so jaliz u z ż doko u iz e  za zęto 

w dzierać z polski h rąk. ) iewole i i ogra ie i Pola  ieli ć t lko siłą ro o zą w 
obozach pracy III Rzeszy i w s er jski h gułaga h. Dia eł iał krótko dwa o li za: po 

 roku ż doko u a kradła już jaw ie polską zie ię, pr wat e zakład  
prze słowe, to z ła woj ę o ha del z Polaka i Sierpień  roku prz iósł Pols e 

arze ie o wol oś i i sa orząd oś i. )ło z ń  ż doko u ist z i ie za ierzali 
jed ak oddać Polako  władz , a i poz ć się swoi h aterial h zdo z . Ple ię 
ż ijowe szata a odegrało przed świate  groteskę arodowego pojed a ia w Pols e. 
Najpierw Służ a Bezpie zeństwa w kreowała w okresie Solidar oś i tzw. rad kałów, 
któr h astęp ie i ter owa o po to, że  ele e t polski et i z ie w pędzić z kraju, 
lu  zep h ąć w polit z  ie t, a ze swoi i rewizjo ista i i pseudokatolika i 
spotkać się w Magdale e,  odegrać farsę porozu ie ia okrągłego stołu.  
 
Pod płasz z kie  pluraliza ji, wieloś i partii polit z h i poglądów, doko a o 
gra ież zej pr wat za ji ajątku Narodu Polskiego. Pod płasz ze  glo aliza ji 
ulokował się w Pols e kapitał iędz arodow , ha del i prze sł. Wspól i  
światowi iejs ow h zło z ń ów.  
 
Sojusz Wojskow , wspól e agresje i pla  ilitar e utwierdzają wz oga o h tak 
oto zło z ń ów w przeko a iu, że do utrz a ia poz ji pa ów ad Polaka i 
w star z  już t lko powtarzać stare zaklę ie złodziejskie: za ra e ędzie te u, który 

ie a, a Ma o  dołoż  te u, któr  akradł i a.  
 
Ne t lko dla rodzi  Gierka, Jaruzelskiego, Kisz zaka i Ur a a stworzo  został 
s ste  gra ież  doko a ej w iał  dzień a Narodzie Polski . Hołota 
ż doko u ist z a to dzisiaj kilka ilio ów ludzi, które ż ją a koszt z iewolo ego 
Narodu Polskiego.  
 
A Naród te  to po ad  ilio ów ludzi, którz  ie ają i : żad h ieszkań, 
żad h do ów a włas ość, żad h ak ji.  ilio ów Polaków, dla któr h a i 
ż doko u a a i U ia Europejska ie a i ie ędzie iała pra , a sojusze wojskowe 

ie są w sta ie w słać i h wsz stki h a wsz stkie awet fro t  świata. 
 
Tak sa o jest w Cze ha h i a Słowa ji, w Bułgarii, Ru u ii, w Nie ze h i wszędzie, 
gdzie t lko gra ież ze ple ię szata a posta owiło za rać,  zapa ować.  
 
Bóg h iał i z artw hwstał. Naród też powsta ie. Te , któr  za rał udze ie jest 
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właś i iele . Na włas ość posiadł t lko stra h przed ode ra ie  zaku ulowa ego 
kapitału.  
 
T zase  przedstawia się po do ro i  
Plan odzyskania zagrabionego ajątku Narodu Polskiego:  
 

. ależ  ode rać t , o zagra ili i ają - ałoż ć w sokie podatki a t h, którz  
ają; 

. odz ska  ajątek ależ  rozdać t , którz  ie ają i , o i h ogra io o  
- ależ  wprowadzić Pe sję dla Polaka. 
 
Nie jakiś zasiłek z kolwiek uwaru kowa , ale iez wal ą, gwara towa ą przez 
państwo pe sję u ożliwiają ą ludzką egz ste ję w Pols e. 
Nie oż a wię  poprzestać a wpis wa iu do Ko st tu ji RP art kułu hro ią ego 
ż ie każdego złowieka, gd ż państwo, które stoi a straż  o hro  zagra io ej 
włas oś i, usi zad ać też o to, że  w własz ze i i ogra ie i ieli za o god ie ż ć.  
 
Postulat pe sji dla każdego o watela w U ii Europejskiej ie jest rewolu j , ie 
zapowiada z ia  stosu ków włas oś i, dlatego krąż  już po Europie i czas 

ajw ższ  a Polskę. Pora a hasło:  Wol ość za iast peł ego zatrud ie ia.  
Stefan Kosiewski  
http://shoudio.com/user/sowa/status/9120 

http://sowa.beeplog.de/17379_286557.htm 
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Czy totalna blokada drzwi do WIM była za 

życia Jarosława 

Kaczyńskiego 

PDO579 ZR FO von Stefan Kosiewski SSetKh ZECh 
Wawel Rathenau Tusk 447 Zamach majowy Piłsudskiego 

20180513 ME SOWA 
Napsal sowa (») 11. 5. v kategorii Komisja Bezstronna ds. Ustalenia Przyczyny Zamachów, přečteno: 64× 

audio: https://gloria.tv/audio/E3fVGY7kwWCU1jqZwm2oxzUBc    

Czy gen. dywizji i profesor z kulami ortopedycznymi wystartuje z Listy Warszawskiego do Parlamentu 
Ekshumacyjnego dwóch prędkości? https://m.vk.com/wall467751157_165  

Wart pałac iluminata   

Czy zlany iluminacją krwawą pałac ma cokolwiek wspólnego https://t.co/p5IS2JpWum 
z fałszywym Zamachem bombowym na WIM Kaczyńskiego? https://t.co/laCUwRYSrM 

pic.twitter.com/d9oPIpvsc2 — sowa (@sowa) 11. Mai 2018 

https://pl.scribd.com/user/67771883/Stefan-Kosiewski
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 sowa  @sowa Antwort an @WIMWarszawa Co zbił na obżydliwych kłamstwach dot. stanu choroby 
Kaczyńskiego żenujący w służalczej demokracji generał dywizji państwa @NATO Czy służby specjalne 

sprawdziły drogę awansu służbowego szabesgoja? https://vk.com/wall467751157_164  … Git szabes!  

https://twitter.com/sowa/status/995037489738940416 

Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny Zamachów 

Miesiąc: Maj 2018 

Czy totalna blokada drzwi do Wojskowego Instytutu Medycznego była za życia 
Jarosława Kaczyńskiego PDO579 ZR FO von Stefan Kosiewski SSetKh ZECh 

Wawel Rathenau Tusk Zamach majowy Piłsudskiego 20180513 ME SOWA 

Polecane 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy, Polacy i Katolicy, Bracia i Siostry w Chrystusie Panu, 

audio: https://gloria.tv/audio/E3fVGY7kwWCU1jqZwm2oxzUBc 

dzisiaj Wigilia 92 rocznicy przewrotu majowego, zbrojnego zamachu stanu dokonanego we Warszawie przez 
Józefa Piłsudskiego, byłego socjalistę, bojowca Frakcji Rewolucyjnej Polskiej Partii Socjalistycznej, uczestnika 
bandyckich napadów na kasy w pociągach, agenta zaborcy pruskiego przywiezionego specjalnym pociągiem z 
Magdeburga w tak samo tajemnym, albowiem żydomasońskim celu, jak Lenin i Trocki przywiezieni zostali do 
Rosji pociągiem na rozkaz tego samego Ministra Wojny Prus, Walthera Rathenau, żydomasona, kapitalisty, 
właściciela zakładów przemysłowych AEG produkujących samoloty, bomby i pociski armatnie.  

O przyznaniu się Donalda Tuska do nieludzkiego dziedzictwa żydomasonerii prowadzącej I wojnę światową w 
celu osiągnięcia przez kapitalistę takiego, jak Rathenau olbrzymich korzyści finansowych, po trupach milionów 
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ofiar tamtej wojny przypomnimy na końcu czytania dzisiejszego odtworzeniem pliku archiwalnego z 2012 r. 
zatytułowanego: „Donald Tusk przyjął Nagrodę nazwaną imieniem Ministra Wojny Pruskiej Rzeszy. Yes, we 
can! FO36 von Stefan Kosiewski SSetKh ZR 544 ZECh   https://vk.com/wall467751157_165  

PDF: https://issuu.com/kulturzentrum/docs/czy_totalna_blokada_drzwi_do_wim_by  

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-Kosiewski/Donald-Tusk-przyj-Nagrode-nazwan-imieniem-Ministra-
Wojny-Pruskiej-Rzeszy-Yes-we-can-FO36-ZR-544 

Szczęść Boże, Państwu! 

Czy totalna blokada drzwi do Wojskowego Instytutu Medycznego była za życia Jarosława Kaczyńskiego  579 
Prolegomena do Odżydzania po Myśli prof. Feliksa Konecznego Zniweczona Rzeczywistość Fascynacja 
Obłędem von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica Zarys Estetyki Chazarów Wawel Rathenau Tusk 
Zamach majowy Piłsudskiego 20180513 Magazyn Europejski SOWA 

Czytamy z Wikipedii: „Wśród zwolenników zamachu stanu było wielu wolnomularzy…”, otwarcie mówi 
wikipedia, która nie należy do oszołomów takich, jak np. żydonacjonalista Winnicki, który nie pamiętał dzisiaj 
oczywiście o antypolskim zamachu majowym bandy zbrojnej Piłsudskiego, albowiem miał na myśli udzielenie 
poparcia dla żydozakonnika Rydzyka i w tym właśnie celu, ażeby dobrze wypaść na filmie propagandowym na 
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youtube, zabrał ze sobą na uliczną manifestację do wózeczka 
dziecięcego własne dziecko tylko po to, żeby mu zgrabnie 
wypadło na bruk, tu kliknij, posłuchaj…..   

Kliknij, obejrzyj zaskoczenia na twarzy nieodpowiedzialnego 
polityka, któremu Jugendamt żydoski we Warszawie powinien 
dziecko odebrać, zaś nie ma się takiemu kto po nagrodach 
przejechać w Sejmie przejechać po nagrodach w Sejmie, bo 
Kaczyński zamilkł ponoć wczoraj na dobre i stąd fałszywy alarm 
bojowy, kontuzja kolana, rak łękotki, ładunek implozyjny na 
skrzydle. 

Syrena szpitalna na Szaserów, Wojskowy Instytut Medyczny, 
bramy zamknięte wszystkie przez pół godziny, policja przyjechała 
zadeptać ślady w pokoju poległego na raka łękotki wczoraj, 
jednym słowem: strach durnia wypuścić z dzieckiem na ulicę, żeby 
nie wykorzystał dziecka pedofilską namiętnością do polityki 
kierowany, jak żyd i pedał Kaczyński, nacjonalista z retorty, po 
Krótkim Kursie u Kobylańskiego w Ameryce Południowej,  który 
zapomniał (Winnicki), że policja pałami rozpędziła nie tak dawno 
w Katowicach legalną manifestację nacjonalistów z jego 
ugrupowania, którzy chcieli dobrze wypaść (z wózeczka) przy 
okazji manifestowania radości z okazji rocznicy Powstań Śląskich. 

„Wielka Loża Narodowa Polski czynnie włączyła się w 
przygotowanie zamachu, urabiając opinię publiczną, propagując 
pogląd, że „dla Państwa Polskiego koniecznością jest, aby 
Marszałek Piłsudski został przywrócony do roli czynnej i twórczej”. 
Andrzej Strug, jako wielki mistrz lub szef obrządku szkockiego wyższych stopni, odbył kilka rozmów z Józefem 
Piłsudskim. W toku przygotowań do zamachu stanu doszło do założenia dziennika „Nowy Kurier Polski”[34]. 
Czytamy w treści hasła przewrót majowy na Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Przewr%C3%B3t_majowy 
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„15 listopada 
1925 do 
Sulejówka 
przyjechali 
oficerowie 
garnizonu 
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warszawskiego, aby pod pretekstem obchodów siódmej rocznicy powrotu Piłsudskiego z Magdeburga 
zademonstrować swe poparcie dla marszałka. Generał Gustaw Orlicz-Dreszer wygłosił wówczas przemówienie, w 
którym stwierdził m.in.: 

Gdy dzisiaj zwracamy się do Ciebie, mamy także bóle i trwogi, do domu wraz z nędzą zaglądające. Chcemy, byś 
wierzył, że gorące chęci nasze, byś nie zechciał być w tym kryzysie nieobecny, osierocając nie tylko nas, wiernych 
Twoich żołnierzy, lecz i Polskę, nie są tylko zwykłymi uroczystościowymi komplementami, lecz że niesiemy Ci 
prócz wdzięcznych serc i pewne, w zwycięstwach zaprawione szable[35] 

Mowa Orlicz-Dreszera została powszechnie odebrana jako deklaracja poparcia dla spodziewanego zamachu 
wojskowego. Jedyną reakcją Ministra Spraw Wojskowych, gen. dyw. Władysława Sikorskiego, było przeniesienie 
generała Orlicz-Dreszera do Poznania na równorzędne stanowisko służbowe. 16 listopada Maciej Rataj zanotował 
w swoim dzienniku: 

O godzinie 3 przyszedł Miedziński donieść mi, że podobno prezydent dał, czy ma dać zaufanie Sikorskiemu; jeśli 
fakt ten będzie ogłoszony, ma wiadomość, że pułki wierne Piłsudskiemu ruszą się – początek wojny domowej”! 

Kochani! 

W obronie legalnego Rządu i Prezydenta Rzeczypospolitej stanęły oddziały Wojska Polskiego pod wodzą 
generałów: Rozwadowskiego, Zagórskiego i innych.  W wyniku walk; dwa dni oporu, stawianego 
zamachowcom głównie wywodzącym się ze spiskowych środowisk żydomasonerii legionowej, zginęło 379 
osób. Potem zamordowany został skrytobójczo gen. pilot Włodzimierz Zagórski, otruto gen. 
Rozwadowskiego. Rozpoczął się 13-letni okres rządów sanacji zakończony ucieczką rządu z Polski do Rumunii 
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ze złotem, Skarbem Narodowym, pozostawienie Narodu Polskiego na pastwę nowych dwóch zaborców, 
narodowo-socjalistycznej Rzeszy i Związku Sowieckiego, połączonych traktatem o przyjaźni Hitler-Stalin, 
zainicjowanym 16 kwietnia 1922 r. w Rapallo, działaniami żydomasona Rathenau.  

Angela Merkel wygłosiła laudacją, mowę pochwalną, czołobitną, zarówno przy wręczaniu Tuskowi nagrody 
Rathenau jak i Nagrody Karola Wielkiego, jak wczoraj przy okazji odznaczenia Macrona nie za odważne 
stosunki seksualne chłopca kilkunastoletniego ze starszą od niego o 27 lat mężatką, nauczycielką teatrzyku 
szkolnego, posiadającą własne dzieci starsze od ofiary pociągu pedofilskiego libertynki, ale za to dała (tę 
Nagrodę Karola Wielkiego) Macronowi, że ten prezydent Francji, używający na papierze firmowym 
faszystowskich rózg liktorskich z toporami,  symbolizującymi bezwzględną okrutność nie demokratycznej 
przecież władzy żydomasonerii nad ciemniakami, co innego obiecywał przed wyborami, a co innego zrobił już, 
chociażby wprowadzając tylko zwolnienia podatkowe dla najbogatszych, popierając antyeuropejską a 
zarazem i antypolską (447) politykę Trumpa oraz imperialne zaiste bombardowanie Syrii przez Izrael. 

Wracając do .:.Sprawy śmierci Jarosława Kaczyńskiego, któremu nikt w Polsce źle przecież nie życzy, za 
dobrobyt Narodu 
cały: ani Beata 
Szydło, która 5 
godzin w te dni 
przedostatnie 
przesiedziała 
pewnego dnia przy 
łożu umierającego 
na łękotkę, żeby 
tylko wyrwać od 
pacjenta 
zwijającego się z 
bólu, 
uśmierzanego 
nieskutecznie 
dwoma 
zastrzykami 
morfiny, czołowe 
miejsce na Liście 
Krakowskiej PiS do 
Parlamentu 
Europejskiego; ani 
Marta Kaczyńska, 
Dubieniecka po 
drugim mężu, 
obecnie w ciąży z 
kolejnym i 
pomarańczy w 
dłoni na fotografii 
w gazetach 
niesionej stryjowi, 
bo… lubię biegać, 
lubię tańczyć, lubię 
zapach 
pomarańczy, z 
którą dobrze 
wypada się na 
fotce, ale której nie 
wolno jeść 
choremu na 
trzustkę! 
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Pan gen. dywizji i prof. dr habilitowany z kulami ortopedycznymi źle nie życzy i pojechał do chorego nie 
dlatego, że chciałby się załapać z Listy Warszawskiego do żłobu tego samego w Brukseli, ale po prostu z 
czystego zamiłowania do noszenia kul chorym wszystko jedno, na jaką chorobę; tak samo, jak nosi ochoczo 
buławę marszałkowską w tornistrze każdy żołnierz wyklęty legionisty  i samozwańczego Marszałka 
Piłsudskiego, którego podnóżkiem na Wawelu uczynił Michnik i Don Stanislao, ksiądz Dziwisz znający się na 
pieniądzach (w odróżnieniu od jp2, który się na tym jego zdaniem nie znał), trzeci już chyba sarkofag Lecha 
Kaczyńskiego i Marylki z Mackiewiczów Lechowej Kaczyńskiej, bo tak winno zostać uwiecznione na grobowcu 
rodzinnym na Warszawskich Powązkach – nie na Grobie Symbolicznym, ale już na Ostatecznym  – po Myśli 
prof. Feliksa Konecznego, który w dziele „Cywilizacja żydowska” powiada: 

 „W bolszewickiej Rosji może żona pozostawić sobie nazwisko panieńskie, lub przybrać nazwisko podwójne. 
Nie koniec na tym: może mąż przybrać sobie nazwisko żony, albo nosić podwójne, bo „równe prawo dla 
wszystkich”. Wszystko to pochodzi z obyczaju żydowskiego. Żydowszczyzna ta spodobała się Polakom i roi się 
też u nas od nazwisk niewieścich podwójnych, przybieranych całkiem samowolnie. Właściwie należało by 
każdej takiej wytaczać proces o fałszerstwo dokumentów. (W heraldyce nazwisko podwójne noszą bastardzi – 
zauważa profesor Koneczny; bastard to synonim kundla Wańkowicza, skundlonej, zażydzonej Polski 
mieszańców nieszczęsnych, nie umiejących odnaleźć się w jednej cywilizacji i tożsamości, wykorzystujący np. 
odbytnicę w celu zaspokajania rozkoszy seksualnych, przedkładających lewe geszefty ponad uczciwą 
działalność gospodarczą, pasożydy wywożące kasę zrabowaną w Polsce do Panamy itd.  

„…bastardzi, powiada wielki uczony zauważając: Po polsku mówi się zaś i pisze (dla przykładu, dopisek od 
red.) „Katarzyna 
z Dalińskich 
Józefowa 
Falińska”. 
Nazwisko 
Dalińska-
Falińska oznacza 
pochodzenie z 
nieprawego łoża 
jakiegoś 
Dalińskiego lub 
jakiejś 
Falińskiej”,  s. 
385 wydania 
reprintowego, 
rozwalającego 
się, panie Marcin 
Dybowski, 
Wydawnictwo 
Antyk, kiepskim 
klejem 
połączonych 
niedbale kartek 
papieru 
zadrukowanego 
Warszawa-
Komorów 2001. 

 

Nazwisko 
Mackiewicz na 

sarkofagu Kaczyńskich to błąd, językowy i polityczny, mgr Stefan Kosiewski… by SOWA 6m 41s 1.134 

March 12, 2012 https://www.podomatic.com/podcasts/sowa-frankfurt/episodes/2012-03-12T15_31_46-07_00 
12 maja 2018, we wigilię zamachu majowego Józefa Piłsudskiego nikt nie życzy niczego złego nieszczęsnemu 
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starcowi dotkniętemu kontuzją kolana, we wersji apokryficznej, albo rakiem trzustki złożonego, przyjmując za 
prawdę (in vino veritas) to wszystko, co wypadnie Stonodze, któremu zawierzył Lepper w dni swe 
przedostatnie, tokarzowi ze zawodu, któremu Jędruch z Katowic nie dał się zrewindykować z długów 
milionowych Elektrociepłowni Będzin za Czeladzią, przez wzgórze Syberka. Ani Borys Budka z Czeladzi nie 
życzy źle hipokrytom chorym, ale życzy koledze Szetynie ze swojej partii, żeby przeszedł do PiS-u na miejsce 
Naczelnika Państwa, które może przecież świecić vacatem, jeśli nie ma żadnego komunikatu o stanie zdrowia 
Breżniewa na internetowej stronie Partii Prawo i Sprawiedliwość. Ani rzecznik prasowy partii Marka Jurka z 
Grupy Windsor, zam. w Czeladzi k. Katowic, ani Ujazdowski z tej samej Grupy wolnomularzy Sztuki 
Królewskiej (stąd Windsor, rozpoznawanie się po węzłach na czarnych krawatach,  prawej dłoni ukrywanej 
częściowo pod trójkątem masońskim klapy marynarki, jak na pomniku Lech Kaczyński ma kroczyć wkrótce po 
Warszawie, jak tylko ulitują się nad nim szlachetne żydy sutannowe z Episkopatu Polski i zwolnią z twierdzy na 
Wawelu, jak Piłsudskiego Rathenau uwolnił na pohybel państwu polskiemu, jak Lenin i Trocki przywiezieni 
zostali do Rosji w celu wykonania zadań zleconych przez prusactwo wolnomularskie  samozwańczemu 
marszałkowi Polski, który obalił legalny rząd ludowca, Wincentego Witosa przejmując w drodze zbrojnego 
zamachu stanu  władzę w Polsce. 

Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam. Pluribus annos, pluribus. Każdemu, pardon, każdej i każdemu, 
115 lat życzymy i śpiewamy ludziom o celach i myśleniu dalekosiężnym. Niechaj sobie żyją z Jarosławem 
Kaczyńskim w zgodzie, kanalie, szczury przełażące z partii do partii, żeby tylko była praca dla Polaków 
polskojęzycznych wyjeżdżających na zaksy do Izraela, żeby tam mogli opiekować się przez długie lata 
długowiecznymi Matuzalemami, nadskakując jako szabesgoje z kulami, ortopedycznymi. Wracając do 
nazwiska Mackiewicz, na Waweli i Powązkach, przytoczmy jeszcze jeden fragment, życiowy, z cytowanego 
dzieła: „Nie ma reguły bez wyjątków, zaczyna prof. Koneczny enigmatycznie, po czym eksplikuje następująco: 
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Zdarza się, że jakiś Polak przyjmie judaizm i da się obrzezać „na znak przymierza z Panem”; ale bywa to taką 
rzadkością, że nie pada na szalę ni tej, ni tamtej strony. Jest to ekstrawagancja, nie wchodząca w rachubę – i 
na tym koniec. W roku 1935 chory na umyśle niejaki Jan Mackiewicz, przebywający w Ameryce od 13 roku 
życia i próbujący tam zajęć rozmaitych, nagle poczuł pociąg do żydostwa, gdy miał zabijać świnię.  Obrzezał 
się i wyjechał do Polski, żeby być żydoskim misjonarzem. Co dalej – nie wiadomo. Nie można wyjść ze 
zdumienia, że żydowski „Moment” mógł coś takiego wziąć na serio”, zauważył autor dając przypisek 
bibliograficzny, dla czasopisma, z którego przytaczał: Nr 143 z r. 1935; op. cit. 399.  

https://www.spreaker.com/user/sowa/zamienie-wawel-na-powazki-prezydent 

Towarzyszyłem przed paru laty, przy cichym umieraniu rakiem trzustki, koledze młodszemu od mnie, który 
zakładał ze mną wcześniej stowarzyszenia polskie w Niemczech. Woziłem samotnego po klinikach, z 
Frankfurtu do Wiesbaden i z powrotem, w szpitalu był zostawiony mój numer telefonu do kontaktów na 
wszelki wypadek; życzyłem cudownego uzdrowienia po nieskutecznych chemioterapiach, które cudu nie 
zdziałały, więc modliłem się. 

Po przyznaniu Literackiej Nagrody Nobla Wisławie Szymborskiej wpadłem znowu na chwilę do Warszawy, 
wprowadzono mnie do pokoju Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rządzie Buzka; ociągałem się 
wiedząc o jego śmiertelnej chorobie. Nie chciałem zabierać swoją osobą jednego chociażby momentu w 
krótkim życiu człowieka dzielnego, nie skrywającego przed współpracownikami orzeczenia lekarskiego; 
Andrzej Zakrzewski był od 1979 r. członkiem pierwszego Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”, ja 
miałem za sobą wyrzucenia ze studiów w grudniu 1977 tudzież skazanie w marcu 1978 wyrokiem Sądu 
Rejonowego w Sosnowcu z oskarżenia o naruszenie nietykalności cielesnej pracownika Komendy 
Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach (oficera Służby Bezpieczeństwa, który robił jednocześnie za 
studenta). Może i nie było zatem narzucaniem się, błędem z mojej strony, kilka chwil, uścisk dłoni, wymiana 
paru słów, które nie mijały się z godnością, z dużą pewnością były na miejscu. 
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Jeszcze takie uwagi z wigilii rocznicy zamachu Piłsudskiego 1926 roku 

May 
8 

Jeszcze przed śmiercią Kaczyńskiego do Parlamentu Europejskiego z pokładu samolotu 
wojskowego CASA, 77 razy boska Beata Szydło  

 
Zamienię Wawel na Powązki, prezydent 
Jarosław Kaczyński może być przesłuchany przez Wojskową Prokuraturę pod zarzutem 
zbezczeszczenia na Powązkach doczesnych szczątków Wilhelma Świątkowskiego, byłego szefa 

Naczelnego Sądu Wojskowego PRL, bowiem…spreaker.com https://www.spreaker.com/user/sowa/zamienie-
wawel-na-powazki-prezydent  

https://vk.com/wall467751157_165 
 

Prawnik spalił w Smoleńsku dowody Zamachu 

 
86 Fascynacja Obłędem von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica  

Zarys Estetyki Chazarów 20121009 Zniweczona Rzeczywistość  
 
 
Jarosław Kaczyński spalił bezprawnie sukienkę CZAROWNICY w Smoleńsku 
Za zniszczenie w Smoleńsku przez Jarosława Kaczyńskiego dowodów przestępstwa, 
które musiała mieć na sobie sukienka w postaci mikroskopowych cząsteczek 
materiałów wybuchowych, jeśli to był zamach, odpowiada Jarosław Kaczyński 
 
i zięć Lecha Kaczyńskiego, Dubieniecki, syn ubowca i adwokata z PZPR 
Dubienieckiego, który to syn robi też za adwokata u swojego ojca. 
Zniszczenie dowodów ew. przestępstwa także jest przestępstwem 
i tego prawnikom nie trzeba chyba wykładać, natomiast po studiach 
 
prawa jest zarówno szwagier jak i zięć kobiety, z której po śmierci 
zdjęto sukienkę tylko po to, żeby Jarosław K. mógł ją spalić 
bezsensownie, bo po co był ten cyrk ze szmaty paleniem pod płotem? 
Ani obrządki sepulkralne katolickie, ani żydowskie nie przewidują 
 
uroczystych kremacji pod płotem szmat po ludziach, którzy odeszli 
na łono Abrahama, czy tam, gdzie pójdą nieuchronnie zwolenniczki 
przerywania ciąży, które Kaczyńska przyjmowała w Pałacu Prezydenta RP, 
gdyż solidaryzowała się z zabijaniem życia nienarodzonych Polaków 
 
przez morderców takich jak minister zdrowia Piecha w rządzie Kaczyńskiego, 
tj. wykształconych na lekarzy ginekologów, którzy każdego dnia mordują 
Naród Polski bez najmniejszych zahamowań. Maria Kaczyńska za swój grzech 
pochwały zabijania została nazwana przez Ojca Tadeusza Rydzyka CZAROWNICA. 
 
Za długo leżą oboje na Wawelu. Ekspulsja tych trumien z katedry katolickiej 
jest najwyższym nakazem dla Kościoła Katolickiego, który grzeszników 
śmiertelnych nie ma prawa kościelnego wynosić na ołtarze, ani do krypty 
katedralnej. Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówił Autor 
 

Czy totalna blokada drzwi do Wojskowego Instytutu Medycznego była za życia Jarosława Kaczyńskiego 579 
Prolegomena do Odżydzania po Myśli prof. Feliksa Konecznego  Zniweczona Rzeczywistość Fascynacja 

Obłędem von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica Zarys Estetyki Chazarów Wawel Rathenau Tusk 
447 Zamach majowy Pilsudskiego 20180513 ME SOWA  

 
audio:  https://gloria.tv/audio/E3fVGY7kwWCU1jqZwm2oxzUBc 

Komentarze do wpisu  « Cynizm, fałsz, obłuda... PDO 369 Anna Maria ...  
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Sobota, 12 maja 2018. 
Delegowane do 
Ameryki żydostwo 
krajowe IV RP 
Jarosława 
Kaczyńskiego 
osiągnęło wczoraj 
przed szabasem 
kompromisowe porozumienie ze żydostwem amerykańskim: pomnik upamiętniający terrorystyczne 
wyburzenie trzech wieżowców, które były do wyburzenia w planach geszefciarzy, wycofany zostanie na z góry 
zaplanowaną pozycję, do czasu osiągnięcia kolejnego kompromisu i znalezienia ostatecznego rozwiązania 
sprawy niepotrzebnego przypominania żydoamerykańskim wolnomularzom, banksterom, burmistrzom i 
globalistom (przy okazji hołdowania kwiatkami składanymi przed umieszczoną na pomniku tablicą 
upamiętniającą atak na dwie wieże, początek długoletniej III wojny światowej Stanów Zjednoczonych z bazą 
Guantanamo przeciwko terroryzmowi światowemu (któremu nie zaliczono wyburzenia trzeciego budynku), o 
zamordowaniu przed laty w Rosji przez żydokomunistyczne NKWD kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy polskich, 
oficerów i generałów strzałem z pistoletu w tył głowy, nie zaś w groteskowy sposób przebijania mozolnego na 
wylot bagnetem, jak to niezgodnie z prawdą historyczną przedstawił karykaturalny autor pomnika, którego 
Kongres Polonii Amerykańskiej nie sfinansował logicznie, żeby nie prowokować do kolejnych wystąpień 
antypolskich, które nie upokorzą przecież amerykańsko-polskiego żydomasoństwa postępowego, na razie o 
60 metrów do tyłu, po podpisaniu przez prezydenta Trumpa 447. Git szabes! 

W izraelskich nalotach na terytorium Syrii zabitych zostało w czwartek przynajmniej 11 Irańczyków. Zbliżone 
do opozycji w Syrii biuro Obserwatora ds. przestrzegania Praw Człowieka poinformowało o zabiciu w sumie 27 
ludzi.  https://www.focus.de/politik/ausland/syrien-krieg-im-news-ticker-elf-iraner-bei-israelischen-luftangriffen-
getoetet_id_8916806.html 

– Macie wyrzucić zagranicznych bojowców ze Syrii, napisał w piątek Minister Obrony Izraela, Lieberman do 
Prezydenta Syrii Baschar al-Assada w takim samym tonie, w jakim żydostwo amerykańskie nałożyło 
wielomiliardową kontrybucję na IV RP braci Kaczyńskich i Rzeczpospolitą Przyjaciół Andrzeja Dudy. 
https://twitter.com/sowa/status/995068287615631362 

Prezydent Trump zatwierdził po przyjacielsku kontrybucyjny Akt Senatu 447 i poparł słuszne prawo narodu 
izraelskiego do obrony swojego terytorium sposobem żydoamerykańskim, na terytorium cudzych państw, 
cudzym kosztem. https://wiadomosci.wp.pl/usa-prezydent-podpisal-just-act-447-wskaze-i-zawstydzi-inne-kraje-
6250187447330945a     Wczoraj konsul generalny RP w Nowym Jorku, Maciej Golubiewski powiadomił na 
Twitterze o porozumieniu z burmistrzem Jersey City ws. Pomnika Katyńskiego. Zgodnie z nim monument ma 
pozostać na nadbrzeżu rzeki Hudson, zostanie jedynie przesunięty o 60 metrów od miejsca, gdzie znajduje się 
obecnie. Ambasador Wilczek podkreślił w rozmowie z PAP, że Pomnik Katyński w pełni zasługuje  

https://sowa.podspot.de/post/donald-tus-przyjal-nagrode-rathenau-20120601-stefan-kosiewski-yes-we-can-
fo-f36-zr28/  Z Panem Bogiem  Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski  

http://shoudio.com/user/sowa/status/7669 

https://gloria.tv/audio/E3fVGY7kwWCU1jqZwm2oxzUBc 

Czy totalna blokada drzwi do WIM byla za zycia Jaroslawa Kaczynskiego PDO579 ZR FO von Stefan Kosiewski 
SSetKh ZECh Wawel Rathenau Tusk 447 Zamach majowy Pilsudskiego 20180513 ME SOWA 

https://vk.com/wall467751157_165 

https://sowafrankfurt.wordpress.com/2018/05/   Przez sowa  Maj 12, 2018 

http://sowa.quicksnake.cz/Komisja-Bezstronna-ds-Ustalenia-Przyczyny-Zamachow/Czy-totalna-blokada-
drzwi-do-WIM-byla-za-zycia-Jaroslawa-Kaczynskiego-PDO579-ZR-FO-von-Stefan-Kosiewski-SSetKh-ZECh-

Wawel-Rathenau-Tusk-447-Zamach-majowy-Pilsudskiego-20180513-ME-SOWA 
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